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Діяльність органів влади на місцях                                                                             

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

30 вересня міський голова Андрій Райкович провів нараду з 

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючим справами виконавчого комітету міської ради, керівниками 

виконавчих органів міської ради та запрошеними. 

        Міський голова зосередив увагу присутніх на стані підготовки міста до 

опалювального сезону 2019/2020 року;  на терміновій ліквідації значної 

кількості поривів КВКГ ОКВП «Дніпро – Кіровоград» на водомережах міста, 

якісному відновленні дорожнього покриття в місцях проведення аварійно-

ремонтних робіт; завершенні запланованих на будівельних майданчиках робіт 

відповідно до визначених термінів, здійсненні якісного надання послуг з 

перевезення осіб з інвалідністю КП “Електротранс”; виконанні договірних 

зобов'язань перевізниками на міських автобусних маршрутах загального 

користування тощо. 

        Окремо зупинився на Міжнародній агропромисловій виставці 

«АгроЕкспо» та галузевій сесії “Внутрішній туризм: інвестиція в розвиток 

території” муніципального інвестиційного форуму “TIME to INVEST”, які 

пройшли в місті на минулому тижні, наголосивши на необхідності 

запровадження в місті чотирьох масштабних фестивальних сезонів, які б 

суттєво підвищили туристичну привабливість міста. 

        Посадовець привітав багатодітну родину (батьки усиновили п’ятеро 

дітей), та вручив з нагоди Дня усиновлення подарунок від міської  влади. 

        Розглянуто питання про підготовку житлово-комунального господарства 

міста та  КП “Теплоенергетик” до роботи в опалювальний період                     

2019-2020 року.  
   

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

         30 вересня в приміщенні будинку  міської ради до Дня усиновлення    

відкрилася фотовиставка «Всі діти наші».   

        30 вересня в ДЮК «Чайка» комунального закладу «Об’єднання дитячо - 

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького»              

відкрилася виставка дитячих малюнків «Моя бабуся і дідусь».                          

 

Питання соціально – економічного стану 

Освіта 
30 вересня на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби управління освіти директор центру Марцеліна Пахолівецька провела 

засідання науково-методичної ради. Розглянуто питання: про підсумки 
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проведення загальних серпневих засідань педагогів різних фахів;  про 

напрямки підготовки та проведення конкурсу «Вчитель року – 2020» у 

номінаціях, визначених МОН України; про особливості та умови проведення 

міських учнівських олімпіад у 2019/2020 навчальному році; про підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження курсів та участі 

в обласних семінарах при КОІППО в 2019/2020 навчальному році. 

   

 

  

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                             Альвіна 

БОНДАРЕНКО 
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